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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

AVUI CUINEM JUNTS
És una forma de compartir l’elaboració de 
receptes amb els teus fills, involucrant-los a la 
cuina i fent-los partícips de les seves pròpies 
creacions culinàries.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

XOCOFRUITES

1. Escalfem la llet, afegir la xocolata,
remenar fins que quedi fosa, i ho
mantenim calent

2. Rentar, pelar i tallar la fruita,
submergir en la xocolata calenta i
retirar sobre un paper de forn

3. Deixar refredar a la nevera ... i a
gaudir!

Maduixes

Taronja

Kiwi

Xocolata negra 

(Cobertura per a fondre) 

Llet (també serveix vegetal)

150

150

125

125

100
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A JUGAR!

AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

EMOCIONA’T

1. Amb molta cura, tallarem en forma de finestra,
un dels gots. Posem l'altre got dins el ja
retallat. A l'espai que queda "dins la nostra
finestra" dibuixarem una emoció: content,
enfadat, trist, sorprès 'l'emoció que vulguis!

2. Quan ho tinguem llest, girarem el got interior i
la nostra finestra quedarà novament en blanc
per poder dibuixar una altra emoció o
sentiment...

3. Dibuixarem entre 4 o 5 emocions. Podem fer
aquesta petita manualitat amb tots els
membres de la família.

• Dos gots de cartró

blancs

• Tisores

• Retoladors
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AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.

A VIURE!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

PEUS LLIGATS

Es tracta d'una competició d'habilitat.
Els participants se seuen en una cadira,
amb els peus descalços. Col·loquem un
tros de corda lligada als peus (la corda
lligada pels extrems en els turmells).
Hem d'intentar fer un nus amb la corda
movent els peus.

El primer que ho aconsegueixi guanya!

• Una cadira

• Quatre cordes.



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

Envia les teves fotos o videos a: 
hello@Scolarest.es

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estigues atent

a MiEurest

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

mailto:hello@Scolarest.es

